Ilgalaikėje mokymų programoje yra kviečiami dalyvauti 12-14 specialistų, dirbančių su
mokiniais.
Ilgalaikę 42 valandų mokymų programą sudaro:
Užsiėmimų pobūdis

Trukmė
(42 val.)

Įžanginis renginys

Šių dviejų dienų metu dalyviai per
asmeninę patirtį išbando įvairius
įrankius ir instrumentus ugdyti
sąmoningumą naudojant socialinius
tinklus, taip pat yra supažindinami su
turima medžiaga ir papildomais
galimais darbo su mokiniais įrankiais.
Mokymų metu bus pristatomi penki
moduliai: Socialinių tinklų įvairovė,
socialinių tinklų nauda, socialinių
tinklų pavojai, socialiniai tinklai kaip
naujienų šaltinis ir saugumas
socialiniuose tinkluose. Mokymų
metu dalyviams suteikiamas
apgyvendinimas ir maitinimas.

13 val.

2021 m.
gruodžio 1617 d.
Trinapolio
vienuolyno
salėje,
Vilniuje

Programos su
moksleiviais
strategijos
pasirinkimas ir plano
sudarymas

Praktinis pritaikymas savo aplinkoje
su mokiniais

6 val.

2021 m.
gruodis - 2022
m. sausis

Įsivertinimo
konsultacija

Konsultacija, kurios metu dalyviai
pasidalina savo strategijomis ir
planais, reflektuoja, aptaria
įgyvendinimą

2 val.

2022 m.
sausis,
nuotoliniu
būdu

Programos su
moksleiviais plano
redagavimas,
užsiėmimų ruošimas,
užsiėmimų vedimas

Praktinis pritaikymas savo aplinkoje
su mokiniais

5 val.

2022 m.
vasaris

Pasidalinimo
konsultacija

Konsultacija, kurios metu dalyviai
pasidalina kaip sekasi ruošti
užsiėmimų medžiagą, juos vesti,
reflektuoja

2 val.

2022 m.
kovas,
nuotoliniu
būdu

Programos su
moksleiviais
įgyvendinimas,
užsiėmimų ruošimas,
užsiėmimų vedimas,

Praktinis pritaikymas savo aplinkoje
su mokiniais

8 val.

2022 m. kovas
- birželis

Temos

Laikas, vieta

mokinių refleksijų
surinkimas
Konsultacija dėl
renginio

Konsultacija, kurios metu aptariamas
pasiruošimas renginiui ir dalyvių
indėlis

Pristatymo, patirties
Programos dalyvių pasidalinimas
pasidalinimo renginys dalyvavimo programoje patirtimi,
patyrimų dirbtuvės

2 val.

2022 m.
rugpjūčio pab.,
nuotoliniu
būdu

4 val.

2022 m.
rugsėjis,
Vilniuje

Daugiau informacijos apie tarptautinį Erasmus+ projektą, kurio dalis yra ši ilgalaikė
mokymų programa:
Šio dvejus metus trunkančio Erasmus+ projekto “Socialiniai tinklai: nauda ir pavojai”
metu sukurta mokymų programa bei medžiaga apie socialinių tinklų teikiamas naudas bei
kylančius pavojus. Projekto tikslinė auditorija yra progimnazijų ir gimnazijų mokiniai. Šie
mokiniai turi informacinių technologijų pamokas, kuriose plačiau susipažįsta su informacinių
technologijų techniniu bei praktiniu panaudojimu, tačiau mažai dėmesio skiriama būtent
socialinių tinklų tematikai.
Šiais laikais įsivaizduoti vaiką ar paauglį be telefono rankoje jau darosi sunku, kadangi
didžioji dalis bendravimo vyksta ne kur kitur, o socialiniuose tinkluose. Nors interneto
teikiamos galimybės palengvina šiuolaikinių žmonių gyvenimą, tačiau taip pat gali sukelti ir
žalos. Mūsų projekto tikslas yra kalbėtis su mokiniais apie socialinių medijų naudojimą, jų
teikiamą naudą bei kylančius pavojus.
Atlikti tyrimai rodo, kad neigiami socialinių tinklų poveikio aspektai gali daryti rimtą
poveikį psichinei būklei. Europos komisija priėmė sprendimą teikti pirmenybę saugesniam
interneto naudojimui, kritinio mąstymo bei socialinių tinklų naudojimo raštingumo ugdymui.
Projekto partneriai iš Graikijos, Italijos, Ispanijos, Jungtinės Karalystės bei Lietuvos
jau yra atlikę šiuos žingsnius:
•
•
•

išanalizuota ir pasidalinta strategijomis bei ištekliais, kurie padėtų bendraujant
socialiniuose tinkluose;
nustatytos socialinių tinklų naudojimo stipriosios sritys ir prioritetai tobulinimui;
parengta mokymų programa, medžiaga bei siūlomi pamokų planai, atsižvelgiant į
poreikį, šiomis temomis:
1. Socialinių tinklų tipai ir jų naudojimas;
2. Socialinių tinklų nauda;
3. Socialinių tinklų pavojai;
4. Socialiniai tinklai kaip naujienų šaltinis;
5. Interneto saugumas ir mokyklos politika dėl socialinių tinklų naudojimo;

Šiame projekto įgyvendinimo etape partneriai yra pasirengę išbandyti, įvertinti ir tobulinti
mokymų programą bei medžiagą 5 šalių mokyklose. Į šį etapą ir kviečiame Lietuvos švietimo
specialistus! Tada projekto rezultatais bus galima plačiai dalytis ir jais galės naudotis visos
mokyklos, norinčios aptarti socialinės žiniasklaidos naudos ir pavojų temą.

